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I standardsortiment findes PE-folier som

π  Topfolier – til automatisk pålægning
π  Topark på ruller – til manuel pålægning
π  Støvhætter i pallestørrelser og i flere længder
π  Krympehætter i flere kvaliteter og længder

Foruden standardsortimentet kan vi levere individuelt 
tilpassede produkter – og eventuelt også lagerføre 
disse, hvis behovet er til det.

Polyethylene folierne findes i tre kvaliteter: 
Low Density, High Density samt PHX – specialkvalitet.

	 cast	folier 

FLEX  Folien til maskiner med simpel mekanisk stræksystem
FLEX POWER   Folien der kan strækkes op til 250% og med helt glat yderside
FLEX EXTREEME   Folien der kan strækkes op til 300% og har en ekstrem rivstyrke.

 Blæst	folier 

FLEX MASTER Folien til gods med meget spidse hjørner eller med krav til ekstra  
 stabilitet

Folier og maskiner bakket op af egen serviceafdeling i øst og vest.
Maskine og folie i rigtig sammenhæng er vort speciale.

PE-Folier

Stræk-Folier
Uendelige	muligheder
For alle kvaliteter gælder, at vi leverer dem 
med forskellige egenskaber, for eksempel:

π  Klæbende – med forskellige klæbestyrker

π  Med u/v-filter

π  Indfarvet

π  Med tryk op til 3 farver

π  3 og 5 lag

π  I bredder fra 100 mm til 2.500 mm

π  Hulfolier med luft til varerne

π  8-70 my
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Stabulon

π  Antiskrid ark der sikrer fastholdelse af glatte emner under transport
π  Ark fra 85 gram pr. m2  Standard str. 1150 x 750 mm
π  Rulle fra 85 gram pr. m2  Efter opgave

kardus

π  Karton ark af genbrugsmateriale
π  Ark fra 150 gram pr. m2  Standard str. 1150 x 750 mm
π  Rulle fra 85 gram pr. m2  Efter opgave

Bølgeplast

π  PP materiale lavet som bølgepap
π  Ark fra 280 gram pr. m2  Standard str. 1120 x 710 mm
π  Rulle fra 240 gram pr. m2  Efter opgave

Slip-Sheets

π  PP plast, massiv fra 0,5-2,5 mm Efter opgave
π  Karton, massiv fra 0,8-2,0 mm  Efter opgave

dunnage	Bags
π  PP 90 Easy Bag Standard str. 90 x 120 cm samt 120 x 225 cm
π  Paper Easy Bag  Efter opgave
π  Begge kvaliteter Mange str. muligt

kantlister/Strapping/Tape
π  PP og PET strapping bånd samt værktøj/maskiner for dette 
π  Kantlister i flere kvaliteter fra 35/35 til 100/100 mm
π  Tape med og uden tryk.
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Semi	automatiske	
og	fuldautomatiske
Vi leverer maskiner til alle behov! Fra 10 til 120 paller i timen 

vi	har	maskinerne	og	den	efterfølgende	service	opbakning.
 

rekvirer	speciel	brochure!

kaj	Svendsen,	vest 

Service
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Strækfolie	Maskiner

π Coop
π Tulip
π Grundfos
π Rockwool
π Skanlog
π Bisca

π DSV
π Multiline
π Diversey
π Valsemøllen
π Troldtekt m.fl.

referenceudpluk
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